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Stress, angst og aggression hos hunde Stress, angst og aggression er kropsligt set samme sag, med kun små
fysiologiske forskelle. Derfor er det så vigtigt med viden om dette emne. Desværre forsøger man stadig i dag,
på trods af al ny viden om årsager til stress, angst og aggressivitet, at træne problemhunde ved at angribe
symptomerne på forskellige måder. Det mest almindelige, når det gælder aggressive og hyperaktive hunde, er,
at man med forskellige former for straf forsøger at sætte skik på den ulydige. Hunde og mennesker ligner
hinanden meget rent fysiologisk, og vores stressreaktioner er ofte helt de samme. Derfor er der i denne bog
mange eksempler på menneskers stress, angst og aggression. Det er af rent pædagogiske årsager, at jeg har
lavet så mange sammenligninger, for genkender man sine egne reaktioner, så har man lettere ved at forstå
hundens.
Det, der fra starten fik mig til at skrive om stress hos hunde, var, at det er så almindeligt med hunde, der er
blevet ødelagt af fyrværkeri, og som vi må hjælpe. Derfor er angst, og hvordan man kan helbrede en hund, der
er blevet skadet psykisk, et af bogens hovedtemaer. Den stressede schæfertæve Jeg hørte gøen længe før, jeg
så den lille lyseblå folkevogn. Den knapt to-årige schæfertæve tumlede rundt, så den, der sad bag rattet, må
have været til stor fare for trafikken. Hunden var stresset, havde ejeren sagt til mig i telefonen, og det stemte
virkelig. I samme sekund, som hunden kom ud af bilen, begyndte hun at snurre rundt og rundt i vild dans.

Hun havde ikke tid til at hilse, snuse, tisse eller foretage sig noget andet normalt. Hun snurrede bare rundt
som i en karrusel i højeste fart. Hun peb hele tiden, fordi det ikke gik hurtigt nok med at komme rundt.
Hundeejeren afbrød hende med besvær og lænede sig mod bilen, hvorefter hunden begyndte at løbe rundt om
bilen, rundt og rundt i fuld galop. Ejeren fortalte, at hun kunne slappe af indendørs, formodentlig fordi det var
et krav, man havde stillet til hende fra begyndelsen. Udendørs snurrede hun til gengæld bare rundt og rundt.
Det varede altid længe, før hun faldt så meget til ro,at hun kunne gøre sig ren. Jeg følte med hunden, for jeg så
jo, hvordan hun blev presset indefra af en voldsom stress, som hun var tvunget til at få afløb for via sine
cirkulerende, stereotype bevægelser. Adfærden var ikke målbevidst, men handlede blot om at få afløb for sin
energi, som ellers kunne gøre hende syg. Jeg hentede mit filmkamera, for jeg ville kunne vise mine elever på
forskellige kurser, hvordan en virkelig stresset hund kunne opføre sig. Hovedårsagen til stressen var i første
omgang den, at hundens ejere kastede pinde til hende meget hver dag. Sådan noget får
stresshormonproduktionen til at øges, noget der ikke var særlig velkendt dengang. I dag har denne information
heldigvis spredt sig, så den leg er ikke almindelig i Sverige i dag. Tæven blev forhindret i at få afløb for sin
energi indendørs, hvilket gjorde, at hun oplagrede ekstra meget energi der, og al denne energi skulle hun så
have afløb for, når hun blev luftet. Havde jeg vidst dengang, hvad jeg ved nu, så havde vi kunnet komme
meget længere med hende, men vi kom i hvert fald et godt stykke vej, og efter tre måneder kunne vi
konstatere, at hun var faldet meget til ro. Hun var stadig meget aktiv, men hun kunne i hvert fald slappe af og
snuse og interessere sig for lidt andet, når hun var udendørs. Bogen er illustreret med flotte farvefotos og
illustrative tegninger, og papirbogen er på 109 sider.
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